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No âmbito do 32.º aniver-
sário da Convenção dos Di-
reitos da Criança, a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jo-
vens de Penacova associa-se à 
Campanha Nacional “Esten-
dal dos Direitos”, da Comissão 
Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crian-
ças e Jovens, promovendo-a 
pelas oito freguesias do con-
celho de Penacova.

Assim, a CPCJ Penacova 
irá realizar a atividade com 
diversas mensagens distri-
buídas ao longo do concelho 
de Penacova. Trata-se de uma 
iniciativa destinada a expres-
sar e a divulgar os direitos da 
Criança através de mensagens 
expostas no espaço público, 
em formato de estendal.

Carlos Sousa, eleito re-
centemente, Presidente da 
CPCJ de Penacova, sublinha 
que “estas ações são fruto do 
trabalho desenvolvido por 
diversas entidades, com res-
ponsabilidades na educação e 

formação dos nossos jovens”, 
reforçando ainda que, “acima 
de tudo, a mensagem inerente 
à campanha, é sempre o mais 
importante. Sensibilizar a 
opinião pública para os di-
reitos da criança, aumentar 
a consciencialização dos seus 
direitos e facilitar a sua inte-
gração no desenvolvimento 
dos mesmos direitos”.

Criada pelas Nações Uni-
das, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, foi apro-
vada no dia 20 de Novembro 
de 1989. A mesma assenta 
num documento que descre-
ve um vasto conjunto de di-
reitos fundamentais (direitos 
civis, políticos, económicos, 
sociais e culturais) de todas 
as crianças, e também respe-
tivas regras de aplicação. Em 
Portugal, ratificou-se a Con-
venção no dia 21 de Setembro 
de 1990.
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CONVOCATÓRIA
Albano José Ribeiro de Almeida, Presidente de Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Galizes 

vem, nos termos do Artigo 22 º dos Estatutos, convocar todos os Irmãos para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar no 
dia 05 de dezembro de 2021, no Salão da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Galizes com início às 09:30 horas, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Leitura e aprovação da Ata n.º 81, de 27 de junho de 2021;
2. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades Geral e Orçamento para o ano de 2022;
3. Informações e comunicações da Mesa Administrativa;
4. Outros assuntos de interesse e admitidos pela Assembleia, nos termos estatutários.

A Assembleia reunirá à hora marcada se estiver presente mais de metade dos Irmãos, ou trinta minutos depois, com 
qualquer número de presentes.

A documentação inerente aos pontos em discussão será disponibilizada aos Irmãos, no Posto de Correios / Serviços 
da SCM Galizes, no horário normal de expediente.

Para dar cumprimento às diretrizes da Direção-Geral da Saúde relativas à pandemia Covid- 19, a Assembleia Geral 
realizar-se-á com o espaço devido entre Irmãos; Os Irmãos devem desinfetar as mãos à entrada do local; vir munidos de 
máscara facial e esferográfica, e cumprir todas as medidas de segurança no decorrer e no final da Assembleia.

Galizes, 19 de novembro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Albano José Ribeiro de Almeida 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GALIZES

(«A Comarca de Arganil», n.º 12.439 – II Série – 25-11-2021)

A Praia Fluvial do Vi-
mieiro recebeu o Certifi-
cado Internacional da As-
sociação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE) pelos cin-
co anos de bandeira has-
teada. Situada no Rio Alva 
foi alvo de uma profunda 

requalificação, nos últimos 
dois anos, com a instalação 
de novos equipamentos, 
acessos, estacionamento e 
apoios de praia.

Foi uma intervenção li-
derada pela União das Fre-
guesias de S. Pedro de Alva 
e S. Paio do Mondego, que 
transformou aquele local 
num dos mais visitados da 
região. 

A entrega do certifica-
do internacional aconte-
ceu em Lisboa, durante a 
conferência dos 35 anos do 
Programa Bandeira Azul, 
onde estiveram presentes, 
a vice-presidente da Câ-
mara de Penacova, Magda 
Rodrigues e Vitor Cordei-
ro, presidente da referida 
União das Freguesias. 

A vice-presidente da Câmara de Penacova, Magda Rodrigues e Vitor Cordeiro, presiden-
te da União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio do Mondego

S. PEDRO DE ALVA
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LISBOA - CASAL DE SÃO JOSÉ

MARIA LUÍSA CARDOSO 
GOES DIAS

01.12.1961        18.12.2003

MISSAS DE ANIVERSÁRIOS

Foi há já 18 anos que partiste, mas as memórias que nos 
deixaste continuam tão frescas, tão vivas, que às vezes quer-
-nos parecer que ao abrir da porta te vamos reencontrar. Mas 
não, é o vazio. Não podemos ver-te, tocar-te, beijar-te. É a 
realidade tão triste, tão dura. Resta-nos crer que estarás bem, 
em paz, fazendo fé naquilo que nos ensinaram. E é fundados 
nessa fé que no próximo dia 1, às 19h15, na Igreja de São 
João de Brito, nesta cidade onde nasceste, nos conhecemos 
e fomos tão felizes, num dia que seria para celebrar com a 
discrição e modéstia que tão bem soubeste cultivar, em tua 
memória será celebrada missa, agradecendo os teus adora-
dos marido e filha a todos quantos connosco possam ao Céu 
erguer a voz rezando pelo teu repouso eterno. E ainda na 
mesma igreja, às 19 horas do dia 18, será também celebrada 
missa em sufrágio da tua alma, quando assinalamos 18 anos 
da tua dolorosa e chorada partida. 

Descansa em paz.

Clínica Oftalmológica

Campos Coroa
CONSULTÓRIO EM TÁBUA
Av. da Ribeira, Ed. Omega I, Loja B - 3420-305 TÁBUA
Tel. 235 412 594 * Telem. 927 523 189 

CONSULTÓRIO EM ARGANIL
Rua Dr. Veiga Simões - 3300-048 ARGANIL
Tel. 235 205 622 * Telem. 927 523 103
CONSULTÓRIO EM COJA
Rua Dr. Albino Figueiredo - 3305-143 COJA
Tel. 235 721 621 * Telem. 927 523 192
CONSULTÓRIO NA FIGUEIRA DA FOZ
P. Maria Madalena Biscaia Azeredo Perdigão, 30
3080-087 - FIGUEIRA DA FOZ
Tel. 233 427 723 * Telem. 927 523 190
CONSULTÓRIO EM GÓIS
Av. Com. Augusto Luís Rodrigues – 3330-301 GÓIS
Tel. 235 772 497 * Telem. 927 523 191
CONSULTÓRIO EM PAMPILHOSA DA SERRA
Rua Rangel Lima - 3320-220 PAMPILHOSA DA SERRA
Tel. 235 594 372 * Telem. 927 523 156
ARTYÓPTICA DA CORDINHA
Tel. 238 646 008 * Telem. 927 523 146
Praceta Liga de Melhoramentos, 3 
ERVEDAL DA BEIRA – 3405-068 OLIVEIRA DO HOSPITAL

Com acordos em vigor: Caixa de Previdência 
(SNS), SS CGD, SAMS Centro, Advance Care; SÃ VIDA; 
PT - ACS, MULTICARE (Cirurgias) e outros. 
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